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مقدمة 

حیم لّر ا محن  لّر ا هلل  ا       بسم 

  شهد العامل خالل العقود األخریة إقباالً متنامیاً للّشعوب و احلکومات علی لغة القرآن أي الّلغة العربّیة 
الفصحی. حبیث المیکن إنکار هذا اإلقبال املبارک اّلذي مل یکن مقصوراً علی املسلمنی غری العرب بل تعّدی 
الی غری املسلمنی و الی العرب أنفسهم اّلذین إبتعدوا عن العربّیة الفصحی متبّننی الّلهجات احملّلیة لقرون ! کما 

أنّه المیکن إستثناء بلدنا إیران من هذه الّنزعة.
و ِمن هذا املنطلق و تلبیًة هلذه احلاجة املتنامیة  مّت تألیف وتدریس سالسل متنّوعة من کتب تعلیم احملادثة 
العربّیة الفصحی داخل و خارج البالد. و استفرغ مؤّلفو هذه الّسالسل قصاری ُجهوِدِهم جاهدین الی تلبیة 

رغبة املتعّلمنی هلذه الّلغة و حصدوا يف هذا املشوار جناحاً.
  إّن املخاطب للمناهج املؤّلفة خارج البالد يف حقل تعلیم العربّیة هو االنسان غری العريّب. فصحیح أّنا 
حتظی مبیزة الّتعلیم املمنهج و العلمّي غری أّنا يف الوقت ذاته لیست ُمؤّهلة لتلبیة رغبات املتعّلم االیراينّ للعربّیة 
. و ذلک أّن الّلغة الفارسّیة خلصائصها احلصریّة املمتزجة بالّلغة العربّیة کاالشرتاک يف احلروف و الکثری من 
املفردات قد متّیز املتعّلم االیراينّ للعربّیة عن باقي املتعّلمنی هلا. االمر اّلذي یقتضي مّنا تألیف مناهج حصریّة و 

متمایزة تلّب احلاجة الّتعلیمّیة للّدارس اإلیراينّ يف هذا املضمار .
  أّما اجملموعات اّليت مّت تألیفها أو تصنیفها داخل البالد فهي تفتقر نوعاً ما ِلسمة الّتعلیم املمنهج و العلمّي 
واحلدیث و لعّل هذا هو الّسبب الکامن وراَء قصور هذه املناهج عن تعلیم احملادثة العربّیة بنجاح ملحوظ. و 
اّلذي جعل املتعّلم االیراينّ الحیصد ما فیه الکفایة من الّنجاح الّتعلیمّي عرب هذه املناهج الّتعلیمّیة بقسمیها 

الّداخلّي و اخلارجّي. 
  نظرا إلی هذه الّنواقص ورغبًة يف ملء هذا الفراغ توّلدت سلسلة " لغة الّضاد" الّتی إستعانت مبصادر 
رئیسة و حدیثة تعنی بتعلیم احملادثة العربّیة فی العامل الیوم کـ " العربّیة للحیاة " و " العربّیة بنی یدیک " و 
" الکتاب األساسّي " و غریها لتدخل مضمار تعلیم احملادثة العربّیة للّناطقنی بالفارسّیة. کما أّنا تتمّتع 
بأحدث نتاج العلوم ذات الصِّلة بالّلغة کعلم تعلیم الّلغة وعلم الّنفس الّتعلیمّي و علم الّلغة بذاته. هذا وقد 
قامت هذه الّسلسلة قدَر اإلمکان مبلء الفراغات و الّتعویض عن مواطن الّضعف يف تلک املصادر بنقاط 

قّوة تضاعف کفاءهتا.
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  من جانب آخر فإّن مؤّلف هذه الّسلسلة یتمّتع مبعرفة املتعّلم االیراينّ للعربّیة و حیظی باإلملام مبتطّلباته الّلغویّة 
وذلک خبلفّیة تدریس و تألیف له تربو علی عشرین سنة يف اجلامعات و املدارس الّدینّیة و معاهد تعلیم الّلغة قام 
خالهلا بتدریس احملادثة و القواعد و الرّتمجة العربّیة کما بادر إلی تألیف کتب تعلیمّیة يف الّصرف و الّنحو و علم 
الّنفس الّتعلیمّي ِإضافة إلی قیامه بإدخال تعدیالت متتالیة يف اجملموعة عرب تدریسها يف عّدة دورات جتریبّیة ممّا جیعل 
جمموعة " لغة الضاد"  تلّب حاجات من یدرسها من االیرانینی و غریهم من الّناطقنی بالفارسّیة و تزّوده شیئاً فشیئاً 
و خطوة عن خطوة بالقدرة علی االتیان باملهارات الّلغویة الرّئیسة  أال و هي فهم املسموع و املقروء و الکتابة و 

الّنطق بالعربّیة.
  و ال غرو أّن هذه الّسلسلة کمثیالهتا و رغم الکفاءات الکامنة فیها ال ختلو من الزّّلة و الّضعف ممّا یدعو أن 
منّد ید االستشارة إلی املعنّینی بتعلیم احملادثة العربّیة لیتحفونا بآرائهم البّناءة عسی أن نرتقي مبستوی الّتأثری هلا  و 

نزید من الفائدة املرجّوة منها و الّله املوّفق و املستعان. 

مراحل دورة المحادثة العربّیة، أهدافها و مناهجها :   

تقّدم دورة احملادثة العربّیة يف مرکز التنمیة لتعلیم اللغة العربیة )متاع( يف فرتات زمنّیة متنّوعة و هلا مراحل و اهداف 
و مناهج، الیکم تفصیلها فیما یلي:

 المراحل: تقام صفوف احملادثة يف مراحل ثالث هي: 1. الّتمهیدیّة 2. املتوّسطة 3. العالیة.
یتکّون کّل من الّتمهیدیّة و املتوّسطة من مستوینی یتّم تدریس کّل مستوی يف 4 فصول دراسّیة ، اما املرحلة 
العالیة فیجري تعلیمها يف فصول مخسة دراسّیة کّل منها یستغرق 18 ساعة يف 12 حّصة، فالّدورة الکاملة تنقضي 

يف واحد و عشرین فصال دراسّیا.
 االهداف و المناهج: تّتسم هذه اجملموعة بسمات متّیزها عن غریها منها: أّنا متّهد االرضّیة  للطّالب لیتلّقی 
الّلغة مهارات متمثّلة يف االستیعاب قراءة و استماعا و الّتعبری نطقا و کتابة مفضِّلة الّنطق و الکتابة علی قسیمیهما 
باعتبارمها مهارتنی اجیابیتنی فالطّالب اّلذي یتقن الّتکلم و الکتابة ، فهو یکون قد متّکن من القراءة و االستماع  و 
علی هذا االساس یأيت الرّتکیز علی الّتکلم و الکتابة اکثر من غریمها  فهما تکفالن بتلّقي و اتقان ما سوامها  کما 
أّن طالب الّضاد یتزّود باملعلومات اجلدیدة اّليت تتناول مواضیع متنّوعه يف شّتی الّساحات يف احلیاة الیومّیة 
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وبشکل تدرجیّي ومنتظم تتماشی مع ثقافة دارس الّلغة و مدی قدرته علی االستیعاب حبیث ال یواجه کّما 
هائال من مفردات ال تلقی استیعابا دون تطبیق ینتهي إلی اإلنتاج الّلغوّي فیتحّدث بالعربّیة و یکتب هبا ملتزما 
بصّحة اإلستعمال و متمّتعا بطالقة الّلسان و سرعة البیان و اإلطمئنان إلی استخدامه مع تزّوده املتدرّج بشيء 

من قواعد تنفعه يف إطار اإلنتاج و اإلستخدام.
 یرمي معهد الّضاد )متاع( من خالل اقامة دورات احملادثة الی تزوید الطّلبة بالّسلطة علی ممارسة مهارات 
الّلغة االربع فینحو منحی یساعد الطّالب علی اتقانا منذ اّول یوم یلتحق فیه الی الّصفوف. و انطالقا من هذا 
املنشود و سعیا وراء حتقیقه نری الطّالب و هو یتکّلم منذ احلّصة االولی مبا تلقّی من املعلومات الّلغویّة کما 
یکتب هبا يف أسطر قلیلة يف االطار ذاته الی کونه یقرأ الکتاب و یستمع الی القرص اّلذي یرافقه فیستوعب 
املقروء و املکتوب خری استیعاب و شیئا فشیئا و یوماً بعد یوم یوّسع هذا االطار ومن هذا املنطلق جید الطّالب 
نفسه يف الّصّف یستوعب و یستخدم تلقاء نفسه دون أن یشعر  بصعوبة أو اکراه أو اضطراب. یتعّلم طالب 
الّضاد الی جانب الّلغة اسلوب الّتعلم و طریقة الّتعاطی معها نفسّیا فحنی یواجه احلواجز املتعّلقة بنمط الّتعلم 
و العراقیل املّتصلة باجلانب النفسّي له - و اثناء احلّصة - یعّلمه املدّرس کیف یتغّلب علیها و جیتازها بنجاح 
فاملدّرس مدیر و مدّرب و مرشد و مصّحح إضافة إلی کونه مسؤوال عن تشجیع الطّلبة و الرّفع من معنویاهتم.  
کما أّن هذه الّرؤیة ترتّسب يف نفس الطّالب القاضیة بأّن الّلغة مهارة و لیست جمرّد معلومات و أّن الّتعلیم 
یتحّقق يف الّصّف بال تسویف أو تأجیل أو إمهال و یتعّلم أّن اکتساب املهارة و صریورة الّلغة ملکة البال ال 
یتحّققان ااّل عن طریق القیام بالّتدریب املتواصل و بذل اجلهد الّدؤوب متمّسکا بالّرؤیة الّصائبة لّلغة و تعلیمها 

و مطّبقا االسالیب اجملدیة إلتقانا.
و واجب الطّالب قبل احلّصة أن یتدّرب علی ما ورد يف الکتاب  من معلومات الّنص و احلوار لیحّوهلا الی 
مهارات لغویّة یقّدمها يف الّصّف ُمرّسخة يف باله دون سابق تدریس من قبل املدّرس و ذلک عرب الّتدقیق و 
الّتقلید و الّتصویر و صیاغة مجل قصریة و بسیطة و مألوفة و مراجعة املعاجم و بالّتالی احالل الّلغة اجلدیدة 
حمّل لغة االّم عند الّتفکری حبیث یکون من دأبه و شأنه حیثما کان و متی ما، أن جیري يف ذهنه حوار داخلّي 
علی الّدوام و علی قدر مستطاع مع التوّسل بوسائل و اسالیب تدریب تتجّسد يف اداء تدریبات القرص و 

الکتاب و مشاهدة افالم و قراءة کتب قصصّیة یقّدمها املعهد يف خمتلف املستویات.
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انواع  الّدورات: تُعقد صفوف احملادثة يف معهد الّضاد يف فرتات زمنیة متنّوعة تتناسب مع وضع الطّالب و 
الظروف اخلاّصة به فهي دورات مکثّفة، و خمّففة و شبه مکثّفة. ففي الّنوع االّول ال یستغرق کل فصل دراسّي 

سوی أسبوعنی و يف الثّاين یطول شهرا و نصف الّشهر و اما الثّالث فینتهي يف اسابیع ثالثة.  
أّما الّدورات املکثّفة، فالطّالب فیها یشارک مرّات ثالثا يف ثالثة ایّام خالل کّل اسبوع  کّل مرّة تستغرق 
ثالث ساعات ما یعادل حّصتنی و هکذا ینتهي کّل فصل دراسّي يف أسبوعنی. ففي احلالة هذه تکتمل الّدورة 
بأکملها يف أحد عشر شهرا  و هکذا الّدورة متتاز بسمات کأن یأمن الطّالب من مضرّات الّتعلیم، کالّنسیان 

و امللل و االبتعاد عن الّلغة الّنامجات عن طول الفرتات الفاصلة بنی احلصص و استغراق ممّل للّدورات.
أّما الّدورة املخّففة  فیحضرها  الطّالب یوما واحداً يف االسبوع یستغرق فیه احلضور ثالث ساعات ما یعادل 
حّصتنی فینقضي کّل فصل دراسّي يف شهر و نصف الّشهر تقریبا و تکتمل الّدورة هذه بأسرها يف ثالثنی 
شهرا و يف الّدورة شبه املکّثفة جتري املشارکة يف الّصّف مرّتنی يف االسبوع و الّدورة الکاملة تکتمل يف مخسة 

عشر شهرا.                                       
                                                  ومن اللّه الّتوفیق
                               مهدي اصغري  

                                                                                      مایو  2015           
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إستمع إلی الحوار
َوليَُّة َبَکُة الدُّ الشَّ

أحَمُد: ُکنَت َتقضي َوقتًا  َطویاًل أَماَم التِّلفاِز، واآلَن َتقضي َوقتًا أَطول أماَم الحاسوِب. ما سَبُب  ذلک؟!

َبُب أنَّ فوائَِد الحاسوِب، أکَثُر ِمن فوائِِد التِّلفاِز. محموٌد: السَّ

أحَمُد: أری َرسائَِل علی شاَشِة الحاسوِب.

. َمحموٌد: هذا هو الَبریُد اإِللکترونيُّ

سائُِل بالبَریِد اإِللکترونّي؟ أحَمُد: َعفواً، َکیَف َتِصُل الرَّ

َمحموٌد: هِذِه َعناویُن أصحابَي المشَتِرکیَن في البَریِد اإِللکترونّي، أستطیُع أن أبَعَث َرسائلي إلی 

أيِّ َمکاٍن في العالٍَم.

أحَمُد: هذا أمٌر َعجیٌب ِفعاًل!

َمحموٌد: هِذِه ِرسالٌَة ِمن َصدیقي ُعَمَر ِمن ِدَمشَق.

ولیُة؟ َبَکُة الدُّ َولیِة. ما هِذِه الشَّ َبَکِة الدُّ ُث الناُس َکثیراً عِن الشَّ أحَمُد: یَتَحدَّ

َبَکُة الّدولیُة َتربُُط َمالییَن الحواسیِب عن َطریق الهاِتِف. َمحموٌد: الشَّ

ولیِة؟ َبَکِة الدُّ أحَمُد: ما فائَِدُة الشَّ

َمحموٌد: َفوائُِدها َکثیَرٌة، ُأنُظر؛ هِذِه َعناویُن الجاِمعاِت والمکَتباِت و َمراِکِز الُبحوِث. َتسَتطیُع 

الُحصوَل علی المعلوماِت التي ُتریُدها، و َأنَت في بَیِتَک، أو في َمکَتِبَک.

أحَمُد: یا لَُه ِمن َأمٍر َعجیٍب! 

واب ِح الَخطَأ.        الصَّ َتدريب 1: َضع َعالَمَة ) الصحیحة ( أو ) الخاطئة ( ُثمَّ َصحِّ

.................................... □ 1- َیقضي أحَمُد َوقتًا َطویاًل أماَم الحاسوِب.    

.................................... □ 2- فوائُِد الحاسوِب ِمثُل َفوائِِد التِّلفاِز.    

استيعاب 
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.................................... □    . 3- َوَصَلت ِرسالٌَة إِلی َمحموٍد بالبَریِد اإِللکترونيِّ

.................................... □ 4- َتسَتطیُع الُحصولَ علی الَمعلومات اآلَن وأنَت  في أيِّ مکاٍن.  

.................................... □ ُة ُمتَِّصَلٌة بِشاَشِة التِّلفاِز.     ولِیَّ بَکُة الدَّ 5- الشَّ

بًة َتدريب 2: َرتِِّب الُجَمَل الّتالیَة کما َوَرَدت في الِحوار.                   الُجَمُل ُمَرتَّ

................................................... 1- َتظَهُرعلی الّشاَشِة َعناویُن الُمشتِرکیَن  في الَبرید ِاإِللکترونّي. 

................................................... 2- کاَن َمحموٌد َیقضي َوقتًا َطویاًل أماَم التلفاِز.  

................................................... 3- َینُظر أحمُد إِلی العناویِن في َشاَشِة الحاسوِب.  

................................................... 4- َوَصَلت ِرسالٌَة بالبرید اإِللکترونيِّ ِمن ِدَمشَق.  

................................................... 5- َمحموٌد َیقضي اآلَن َوقتًا أطوَل أماَم الحاسوِب.  

، ُثمَّ اْسَتعِمْلها في ُجَمٍل ِمن إِنشائَِک. تدريب 1: هاِت َجمَع الَکِلماِت الّتالیِة ِمَن النَّصِّ

الجملة جمعها      الکلمة  

.....................................................   ....... 1- فائِدة  

.....................................................   ....... 2- ُعنوان 

.....................................................   ....... 3- ِرسالَة 

.....................................................   ....... 4- حاسوب 

.....................................................   ....... 5- َمرکز  

.....................................................   ....... 6- بَحث  

َة ِمن ماّدِة )ج، م، ع( في األماِکِن المناِسَبِة. تدريب 2: َضِع الَکِلماِت المشَتقَّ

1- َیدُرُس أخي في الـ .......... اإِلسالِمیَِّة.

2- ُأَصّلي في هذا الَمسِجد ..........

مفردات 

العالم قریة صغیرة
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3- َوَصَل الطالُب ..........

4- أنا ُمشَتِرٌک في .......... الُعلوِم.

سون. 5- .......... مدیُر المدَرَسِة والُمَدرِّ

6- ما واِجُب الـ .......... علی الَفرِد؟ 

إعراُب الِفعِل الُمضارع 
  ُینَصُب المضارُع إِذا ُسِبَق بأداِة نَصٍب ِمثُل : َأْن و لَْن . و ُیجَزُم الُمضارُع إِذا ُسِبَق بأداِة َجزٍم مثُل : 

لَْم و ال النَّاِهَیِة. و ُیرَفُع الُمضارُع إِذا لم ُیسَبْق بأداِة نَصٍب أو َجزٍم.

ُأدُرْس و لَاِحْظ.

الَمْنصوب                                              الَمْجزوم                      الَمْرفوع 

ٌد الُقرآَن .  َیقَرُأ ُمَحمَّ َة .       لَم أْعَمْل َحتَّی اآلَن .     ُأریُد أن أَتَعلََّم الَعَربِیَّ
واَء . َیْشَرُب المریُض الدَّ سالُة الیوَم.     الُتساِفْر َغداً.          لَْن َتِصَل الرِّ

ْکِل، َکما ِفي المثال. تدريب: اِْضِبِط الِفْعَل الُمضاِرَع بالشَّ

1- جاَء اإِلسالُم بَِأسالیَب لم َیْعِرف ِمثَلها الَعَرُب  .
2- ال ُتساِفر الیوَم یا بَُنيَّ .

3- ماذا َتْحِمل َمَعَك یا َولَدي؟
َة َکثیراً. ولِیَّ َبَکَة الدَّ 4- َیسَتخِدم النَّاُس الشَّ
5- لَْن َأذَهب إِلی باِلٍد َغریَبٍة عن َثقاَفتي .

َسُة الَمِلِک َفیَصٍل الَخیِرّیُة َجوائَِز عالَمّیًة . 6- َتمَنح ُمَؤسَّ

مالحظٌة نحوّیٌة
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7-  ُأِحب أْن َتصَحب أوالَدَک في َسَفِرَک.
8-  َسُنعِلن النَّتیَجَة َغداً.

1 أعد الجمل التالیة مستخدمًا الکلمات التي بین القوسین کما في المثال : 

)هم (    ة   َحَجزنا َشقَّ ة (      )َشقَّ حجزنا مکالمة  )نحن(      حجزُت ُمَکاَلَمة  

) هما (  -----------------------------  )2 ) ُغْرَفة(    -----------------------------  )1

)أنَت (  -----------------------------  )4 ) سیارة (   -----------------------------  )3

)هو (  -----------------------------   )6 ) طاولة (   -----------------------------  )5

) هي (  -----------------------------  )8 ) تذکرة (   -----------------------------  )7

)هن (  ----------------------------  )10 ) مکانا (    -----------------------------  )9

)مکالمة (  ---------------------------- )12 )أنا (    ---------------------------- )11

 ---------------------------- )13

2 أجب عن هذه األسئلة کما في األمثلة التالیة:

 هل طلبَت المکالمة؟ نعم، طلبُتها .          هل كتبَت الواجَب؟ نعم، كتبته. 

.     هل سألت األساتَذة؟ نعم، َسألُتُهْم.   هل شکرَت الممرضاِت؟ نعم، َشَکرُتُهنَّ

-------------------------------------- 1(  هل قابلَت األصدقاء ؟   

-------------------------------------- 2(  هل اشتریَت القمیَص ؟   

-------------------------------------- 3(  هل حملَت الحقائب ؟   

-------------------------------------- 4( هل شاهدَت المعروضاِت؟  

-------------------------------------- 5( هل قرأَت القصَة ؟   

-------------------------------------- 6(  هل أرسلَت البرقیَة ؟    

تدریبات
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-------------------------------------- 7(  هل تسلَّمَت الخطاَب ؟   

-------------------------------------- 8(  هل شکرَت األطباَء ؟   

-------------------------------------- 9(  هل دفعَت الحساَب ؟   

-------------------------------------- 10( هل أخذَت اإلیصاَل ؟    

-------------------------------------- 11( هل سألَت الموظفاِت ؟  

-------------------------------------- 12( هل أخبرَت الطبیباِت ؟  

3 أجب عن هذه األسئلة کما في المثالین التالیین.

ال، حجزت المکالمة أمس .  هل ستحجز المکالمة الیوم ؟              

ال، سافرنا في األسبوع الماضي .   هل ستسافرون إلی القاهرة غدًا ؟             

ال، --------- في اللیلة الماضیة.  1( هل سندرُس التقریَر هذه اللیلة؟      

ال، --------- أمس. 2( هل ستکتبین الرسالة الیوم؟   

ال،--------- یوم الخمیس الماضي. 3( هل ستحجزان الغرفة الیوم؟   

ال، --------- صباح الیوم. 4( هل ستذهْبَن إلی السوِقِ هذا المساء؟   

ال، --------- قبل ساعة.  5( هل ستناولون الفطوَر اآلن ؟   

ال، --------- أمس. 6( هل ستأخذ صدیَقك إلی الطبیب الیوم؟  

ال، --------- قبل قلیل .   7( هل ستدفعان الحساَب اآلن ؟    

ال، --------- في الصباح.  8( هل ستطلبین الشرکة بالتلیفون اآلن؟   

ال، --------- أمس. 9( هل ستسألونه الیوم ؟     

ال، --------- قبل قلیل.  10( هل سیغادران الریاض اآلن؟    

4 أجب عن هذه األسئلة مستعماًل الفعل المضارع کما في المثال :

ال، سأكتبها بعد ساعة . هل كتبَت البرقیة ؟           

ال، --------- مساَء الیوم . 1( هل تسلمَت الرسائل ؟     
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ال، --------- غداً . 2( هل أرسلِت الخطابات ؟   

ال، --------- بعدالظهر . 3( هل حجزِت المکالمة ؟   

ال، --------- بعد الغد . 4( هل درسُتُم التقریر ؟     

ال، --------- بعد ساعة .   5( هل تناولُتُم الفطور ؟    

ال، --------- بعد قلیل . 6( هل بدأتما العمل ؟   

ال، --------- بعد الظهر .  7( هل جّربتما السیارة؟   

ال، --------- ظهراً . 8( هل شاهدتنَّ المکتبة ؟   

ال، --------- بعد یوم .  9( هل أکملتما الکتاب ؟   

ال، --------- بعد ثالثة أیام. 10( هل غادرن الریاض ؟   

ال، --------- غداً . 11( هل أرسلوا الطرود ؟           

ال، --------- في المساء .     12( هل قابل صدیقه ؟    

5 َأکِمل َکما في المثال مع النظر إلی المعنی: 

َقال               َیُقول            ُقل                   َقول               َقائل                          َمُقول    

َوَعَد               َیِعد             ِعد                  َوعد                واعد                   َموُعود

---------   ------   ------   ------ 1- قاد     ------  

---------   ------   ------   ------ 2- وعظ     ------  

---------   ------   ------   ------ 3- خان     ------  

---------   ------   ------   ------ 4- وصل     ------ 

---------   ------   ------   ------ 5- صاغ     ------  

---------   ------   ------   ------ 6- وجد     ------  

---------   ------   ------   ------ 7- صام      ------  

---------   ------   ------   ------ 8- وزن     ------  
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---------   ------   ------   ------ 9- زار      ------ 

---------   ------   ------   ------ 10- وهب   ------ 

 إستمع إلی الحوار ثمَّ أجب عن األسئلة.

----------------------------------------------- 1- أین یجلُس أحمد؟   
----------------------------------------------- 2- ماذا ینَتِظُر؟     
----------------------------------------------- 3- من أین وصلت الِرسالُة صباَح الیوِم؟  
----------------------------------------------- 4- ِمن أيِّ بلٍد ینتظُر رسالًة أخری؟   
----------------------------------------------- سالَة؟    5- من سُیرِسُل إلیه الرِّ
----------------------------------------------- 6- متی هاجر فیَصٌل إلی هولندا؟   

تدريب 1: َتباَدِل األسِئَلَة و األجوبََة مع زمیِلَک. ) نشاٌط ُثنائيٌّ ( 

2- َکم ساعًة َتجِلُس أماَم التِّلفاِز في الَیوِم؟ 1- هل تستخِدُم البریَد اإللکترونّي؟   

4- َهل لََدیَک حاسوٌب؟ ولیَِّة؟    َبَکِة الدُّ 3- َهل َتسَتفیُد ِمَن الشَّ

6- لماذا َتسَتخِدُم الحاسوَب؟ 5- َکم ساعًة َتجِلُس أماَم الحاسوِب؟   

7- أیُُّهما أفَضُل في رأِیَک: التِّلفاُز أِم الحاسوُب؟ و لماذا؟

تدريب 2:  ناِقِش الموضوعاِت الّتالَیَة مع ُزَمالئَِک. ) نشاُط الَفريِق (

2- فوائُِد الحاسوِب.   1- َفوائُِد التِّلفاِز.     

َولیَِّة. َبَکِة الدُّ 4- فوائُِد الشَّ      . 3- فوائُِد البریِد اإِللکترونيِّ

فهم المسموع 

تکّلم
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إستمع إلی النص
      َوسائُل الّنقِل و اإلتِّصاِل َقدیمًا و حدیثًا

َیَتکّوُن العالُم ِمن ِستِّ قاّراٍت، و َیبُلُغ َعدُد سّکانِه أکَثَر ِمن ِسّتِة ملیارات انساٍن. هذا العالُم الواسُع، 

أصَبَح َقرَیًة َصغیَرًة. َکیَف صاَر ذلک؟! هناک سببان اّولهما، َوسائل الّنقل الحدیثة، وثانیهما، َوسائل 

اإلّتصاِل الحدیثة. کانت َوسائُل النَّقِل في العصوِر الَقدیمِة بَطیئًة جّداً، و کاَن الّناُس ُیسافروَن مشیًا 

علی االقداِم، و َیحِملوَن حاجاِتِهم علی ظهورهم أو رؤوِسهم. ثمَّ أخَذ الّناُس َیسَتعِملوَن الَحَیوانات؛ 

َأربَُع  لها  َصغیَرًة؛  َعَرباٍت  االنساُن  َصَنَع  ُمّدٍة،  بَعَد  حاجاِتهم.  نقِل  في  الَحمیِر  و  الِبغاِل  و  کالِجماِل 

الماء. َصَنَع  التي َتسیُر علی  راعیُة،  الشِّ المراکُب  بَعَد ذلک  ُثمَّ ُصِنَعت  ُمَحّرٍک،  َعَجالٍت، َتسیُر دوَن 

کاِت، َفَظَهَر َکثیٌر ِمن َوسائِِل النَّقِل الَحدیثِة؛ ِمثِل:  اإلنساُن في العصِر الَحدیِث َمرَکباٍت، َتعَمُل بِالُمَحرِّ

َقرَیًة َصغیَرًة؛ فاالنساُن  العالَم  ِالِوسائُِل  َجَعَلت هذه  الّطائِراِت.  ُفِن، و  السُّ الَسّیاراِت، والِقطاراِت، و 

ٍة. و هذا َیخَتِلُف َعّما کاَن في الماضي، َحیُث  ٍة إلی قارَّ َینَتِقُل في ساعاٍت، ِمن بََلٍد إلی بََلٍد، َو ِمن قارَّ

َبُب الثاني، الذي َجَعل العالََم  کاَن اإلنساُن َیحتاُج إلی أّیاٍم َو ُشهوٍر، لَِینَتِقَل ِمن َمدینٍة إلی َمدیَنٍة. أّما السَّ

ُحِف، والهاِتِف، واإلذاعِة، و التِّلفاِز، والحاسوِب،  َقرَیًة َصغیَرًة، فهو َوسائُِل االّتصاِل الَحدیَثِة مثُل: الصُّ

ِة التي َجَعَلِت اإلنساَن َیعِرُف أّواًل بِأّول، ما َیحُدُث في جمیِع باِلِد العالمِ . کانَت وسائُِل  َولیَّ َبَکِة الدُّ و الشَّ

االّتصاِل في الُعصوِر الَقدیَمِة بَطیئًة ِجّداً، فاإلنساُن ُیرِسُل األخباَر و الَمعلوماِت، َعن َطریِق َصوٍت، أو 

عن طریق الَعّدائین أو َعن َطریق َحماِم الّزاِجل. و کانَِت األخباُر َتِصُل بعَد ُمّدٍة َطویلٍة، و َقد ال َتِصُل 

في َکثیٍر ِمن األحیان.

ح الخطأ.            تدريب1: َضع َعالَمَة ) √ ( أو َعالَمَة ) × ( في المربِّع ُثمَّ َصحِّ
              الّصواب

--------------------------- □ 1- عَدُد ُسّکان العالَِم أربََعُة ِملیاراٍت.                           

استيعاب 
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--------------------------- □ 2- أصَبح العالُم َقرَیًة َصغیَرًة بَِسبِب وسائِل الّنقل و االّتصال.    

--------------------------- □ غیرُة ِمن وسائِل النَّقِل الَحدیثٍة.               3- الَعَرباُت الصَّ

 --------------------------- □ راعّیُة َقبَل الَعَرباِت الّصغیَرِة.       4- ُصِنَعت الَمراِکُب الشِّ

--------------------------- □ کاِت ِمن َوسائِل النَّقِل الَحدیثِة.   5- الَمرَکباُت التي َتعَمُل بالُمَحرِّ

تدريب2: أجب باختصار عّما يلي :

1- َکم قاّرًة في العالم؟ --------------------------------------------------------------------

2- َکیَف اصَبَح العالُم َقرَیًة َصغیَرًة؟ --------------------------------------------------------

3- ما الَحَیواناُت التي اسَتعَمَلها اإلنساُن َقدیمًا للنَّقِل؟---------------------------------------

4- ما َوسائُل االتِّصاِل الَحدیثُة؟------------------------------------------------------------

5- َکیَف کاَن االنساُن ُیرِسُل الَمعلوماِت و األخباَر في الماضي؟------------------------------

تدريب1: اکتب ثالَث وسائَِل بعَد کلِّ ُعنواٍن.

  ----------------   ----------------   ---------------- وسائل االتِّصاِل الَحدیَثُة   

 ----------------   ----------------   ---------------- وسائل النقِل الَقدیَمُة  

----------------   ----------------   ---------------- وسائل االتِّصال القدیمة  

----------------   ----------------   ---------------- وسائل النقل الحدیثةُ 

تدريب2: امأل الَفراَغ بَکِلَمٍة مناسَبٍة من عندَک.

2- حملُت الحقیبة علی------------- 1- بّلغ عمري ثالثًا و عشرین -------------   

4- انتقلْت أسرتي ِمن شقٍة إلی ------------- 3- تعمُل السّیارة بـ -------------    

6- َوَصَل الَخَبُر إلینا بَعَد ------------- 5- سافرت مشیًا علی -------------    

مفردات 
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بِناُء الفعِل الماضي
، إِذا اتََّصَلْت بِِه واُو الَجماَعِة. مِّ ُیْبَنی الفعُل الماضي علی الضَّ

کوِن، إِذا اتََّصَلْت بِِه تاُء الفاِعِل، أو نا الفاِعلین ، أو نوُن النِّسَوة . وُیبَنی َعلی السُّ

و ُیبَنی علی الَفتِح فیما عدا ذلَِک.

ُادُرْس و الِحْظ.

کِل، کما في المثال. مائِِر في الَجدوِل ، و اْضِبْط آِخَر األفعاِل بِالشَّ َتدريب : أسِنِد األفعاَل الماِضَیَة إِلی الضَّ

مالحظٌة نحوّیٌة

جبأ

َصَنُعوا الَمراِکَب .

َبَکِة. ُثوا عِن الشَّ الناُس َتَحدَّ

الطالُب َحَصُلوا علی َجواِئَز .

فازا في الُمساَبَقِة.

نجُحوا في االمِتحاِن .

َجلسُت ُهنا 

رًا.  َحَضرَت ُمَتَاّخِ

َقَرأِت کثیرًا.

رَس. کََتبنا الدَّ

الَبناُت َشَکرَن الّلَه .

کاَن النَّاُس ُیسافروَن َمْشیًا.

َصَنَع ااِلنساُن الَمرکَباِت .

َظَهَرْت الَوساِئُل الَحدیَثُة.

أصَبَح العاَلُم َقرَیًة صغیرًة.

َاَخَذ النَّاُس َیسَتعِملوَن الَحَیواناِت.

واو الجماعةنون النسوةألف االثنیننا الفاعلینتاُء الفاِعِلتاُء التأنیِثالفعل

حضَر
َسِمَع 
َشَکَر 
َفَحَص
َشِرَب 

َأَکَل
َث َتَحدَّ
اسَتیَقَظ
َسَکَن

َحَضَرْت
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضْرُت
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضْرنا
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضَرا
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضْرَن
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

َحَضروا
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
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1 أعد الجمل اآلتیة مستخدمًا الکلمات التي بین القوسین کما في المثال: 
) المسافران ـ المطار (  األستاذ قابلني في المعهد .                           

) المدرسات ـ المدرسة (   المسافران قابالني في المطار .                           

) الموظفتان ـ الشرکة (    -------------------------------------)1

) المندوبون ـ الفندق (   -------------------------------------)2

) الطبیبة ـ العیادة (    -------------------------------------)3

) الطالبان ـ المطعم (   -------------------------------------)4

) األصدقاء ـ الحدیقة (   -------------------------------------)5

) الطبیبان ـ المستشفی (   -------------------------------------)6

) األستاذ ـ المعهد (    -------------------------------------)7

 -------------------------------------)8

2 کّون أسئلة مستعمال الکلمات التي بین القوسین کما في المثال : 
ط: رجع المسافر من رحلته، هل قابلته ؟  م : ) المسافر ـ من رحلته (                    

ط:--------------------------------------  1(  م: ) المسافران  ـ رحلتهما (   

ط:-------------------------------------- 2 ( م: ) سمیرة ـ مدرستها (   

ط:-------------------------------------- 3 ( م: ) المسافرون  ـ بلدهم (   

ط:-------------------------------------- 4 ( م: ) المسافرات ـ قریتهنَّ (  

ط:-------------------------------------- یَّتهما (   5 ( م: ) زینب و سعاد ـ ُکلِّ

ط:-------------------------------------- 6 ( م: ) عثمان ـ دکانه (    

ط:-------------------------------------- 7 ( م: ) عمید الکلیة ـ مکتبه (   

ط:-------------------------------------- 8 ( م: ) المسافرتان ـ رحلتهما (   

ط:-------------------------------------- 9 ( م: ) سعد و سعید ـ عملهما (   

ط:-------------------------------------- 10( م: ) المدرسون ـ مدرستهم (   

تدریبات

12    
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3 أعد الجملة اآلتیة مستعمال" الکلمات التي بین القوسین مع تغییر ما يلزم : 
) نحن (  حجزُت مکالمة خارجیة لفرنسا و موعدي اللیلة .      

) المغرب (  حجزنا ُمکالمة خارجیة لفرنسا و موعدنا اللیلة .               

حجزنا ُمکالمة خارجیة للمغرب و موعدنا اللیلة .                   ) هم (

) ألردن (  حجزوا ُمکالمة خارجیة للمغرب و موعدهم اللیلة .   

) هن (   -------------------------------------------  )1

) العراق (   -------------------------------------------  )2

) هي (   -------------------------------------------  )3

) سوریا (   -------------------------------------------  )4

) هو(   -------------------------------------------  )5

) السودان (   -------------------------------------------  )6

) هما (   -------------------------------------------  )7

) الکویت (   -------------------------------------------  )8

) نحن (   -------------------------------------------  )9

10( ------------------------------------------   ) فرنسا (

 ------------------------------------------ )11

4 هاِت األسئلة و األجوبة مستعماًل الکلماِت التي بین القوسیِن کما في المثالین التالیین: 

ط 2: طلبُت عْشَر دقائق. ط1 : دوُرك اآلن، كم دقیقة طلبَت ؟     م : ) دقیقة ـ طلب (    

ط 2: أخذُت َعَشَرَة كتٍب. ط 1: دورك اآلن، كم كتابًا أخذت ؟      م : ) كتاب ـ أخذ (    

ط2-------------------- ط1---------------------------   1( م: ) تذکرة ـ طلب (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   2 ( م: ) مقعد ـ حجز (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   3 ( م: ) صفحة ـ قرأ (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   4 ( م: ) قلم ـ اشتری(  
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ط2-------------------- ط1---------------------------   5 ( م: ) جریدة ـ طلب (  

ط2-------------------- ط1---------------------------   6 ( م: ) ورقة ـ کتب (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   7 ( م: ) ریال ـ دفع (   

ط2-------------------- ط1---------------------------   8 ( م: ) إیصال ـ تسلَّم (   

5 يعاد هذا التدريب کما في المثال التالي: 

ط2: طلبُت عْشَر دقائق .  ط1: دورِك اآلن، كم دقیقًة طلبِت ؟    م: )دقیقة ـ طلب (  

6 َأکِمل َکما في المثال مع النظر إلی المعنی:

َوَهبوا َوَهبَن   َوَهَبا   َوَهبتنَّ   َوَهبُتما   َوَهَب   َوَهبِت  

زاروا ُزرَن   زارا   ُزرُتَنّ   ُزرُتما    زار   ُزرِت  

------  ---------  ---------  ---------  --------- 1- وزن  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 2- طاف  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 3- وجد  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 4- صاغ  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 5- وصل --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 6- خان  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 7- وعظ  --------- 

------  ---------  ---------  ---------  --------- 8 - قاد  --------- 
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 إستمع إلی الحوار  
َندَوٌة عِن الَعوَلَمة

َزیَنب: کانَت نَدَوًة مفیَدًة. لماذا لم َتحُضري؟    

یوِف. فاِطَمة: ُکنُت َأمِس َمشغولًَة. زاَرنا بَعُض الضُّ

ساِت الجاِمَعِة و طالباِتها. َزیَنب: َحَضَرِت الَندَوَة ُمعَظُم ُمَدرِّ

فاِطَمة: ماذا َحَدَث في النَّدَوِة؟

ثاُت َفریَقیِن. فریقًا یدعوا إِلی الَعولمِة، و فریقًا یرُفُض الَعولََمَة. َزیَنب: کانَِت الَمتَحدِّ

ُة ُکلِّ َفریٍق؟ فاِطَمة: و ما ُحجَّ

َوَل الَفقیَرَة. ًة الدُّ َوِل، خاصَّ ُل: َسُتَؤّدي الَعولََمُة إلی َتنِمیِة َجمیِع الدُّ َزیَنب: یقوُل الَفریُق اأَلوَّ

فاِطَمة: و ماذا یقوُل الَفریُق الّثاني؟

َوِل الَفقیَرِة. َوِل الَغِنیِة علی الدُّ َزیَنب: یقول: إِنَّ الَعولََمَة سُتَؤّدي إِلی َهیَمَنِة الدُّ

فاِطَمة: و کیَف انَتَهِت النَّدَوُة؟

َزیَنب: داَر نِقاٌش ساِخٌن بعَد النَّدَوِة، و َرَفَض ُمعَظُم الُحضوِر الَعولَمَة.

فاِطَمة: لِماذا؟

َوِل الَفقیَرِة. َوَل الَغِنیَة، َسَتفِرُض لُغاِتها و َثقافاِتها علی الدُّ َزیَنب: ألنَّ الدُّ

فاِطَمة: أنا أتَِّفُق مَع هذا الّرأِي.

َزیَنب: و أنا أخَتِلُف َمَعُه. 

واب ِح الَخطَأ.                      الصَّ َتدريب 1: َضع َعالَمَة ) √ ( أو ) × ( ُثمَّ َصحِّ
---------------------------------- □ 1- َزیَنُب َحَضَرت نَدَوًة عن الَعولََمِة.   

---------------------------------- □ ساِت و الطالباِت الَندَوَة.   2- َحَضَرت ُکلُّ الُمَدرِّ

---------------------------------- □ ُل إِلی الَعولََمِة     3- یدعو الَفریُق األوَّ

استيعاب 
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---------------------------------- □ 4- رَفَض ُمعَظُم الحضوِر الَعولََمَة.  

---------------------------------- □ ِفَقتاِن في رأیِهِما.  5- فاِطَمُة و َزیَنُب ُمتَّ

تدريب 2: َأِجب باختصار َعّما َيلي.

------------------------------------ 1- لماذا لم َتحُضر فاِطَمُة الَندَوَة؟  

------------------------------------ 2- کم َفریقًا کاَن في الَندَوِة؟  

------------------------------------ ِل؟    3- ما َرأُي الَفریق  األوَّ

------------------------------------ 4- ما َرأُي الَفریق الّثاني؟   

------------------------------------ جاُل في هذه الَندَوِة؟   5- َهل َتَکلََّم الرِّ

َتیِن. تدريب 1: ِصْل بَیَن الَکِلَمَتیِن الُمَتضادَّ

أ- َفقیَرة 1- َیخَتِلُف  

ب- الَقدیم 2- َیبَدأ   

ج – َینَتهي 3- َقبَل   

د – بَعَد 4- َسریع  

هـ- َیتَِّفق ٌة    5- َغنیَّ

و- بَطيء   6- الَحدیث  

تدريب 2: صل بَیَن الَکِلَمِة و التَّعريِف المناِسِب.

ُم الدولِة في َمجاِل االقِتصاد. أ- َتَقدُّ 1- النَّدَوُة  

ب- َسیَطَرُة َشخص علی َشخص، أو دولٍَة علی َدولٍَة. 2- الَعولََمُة  

ج – أن تسوَد العالََم ثقافٌة واحدٌة. 3- التَّنِمَیُة  

د – َکالٌم ُیَؤیُِّد رأَي اإِلنساِن. 4- الَهیَمَنُة  

هـ- َعَدٌد ِمَن النّاِس ُیناِقشوَن َموضوعًا واِحداً. ُة   5- الُحجَّ

مفردات 

الّدرس الثّالث
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ُادُرْس و الِحْظ.
ُة عالماُت اإلعراِب اأَلصلیَّ

کون السُّ ة      الَفتَحة      الَکسَرة      الَضمَّ

_ ْ_     _ ِ_     _ َ_      _ ُ_   
فِل            ---- الطِّ فُل    الّطفَل     الطِّ

لَْم یجلْس لَْن یجلَس          ---           َیجِلُس    

تدريب: اکتب اسَم العالَمِة الواِقَعِة في آِخِر الَکِلَمِة ، کما في المثال .

----------- 7- بالحضور    سکون                       1- َیْدُرْس              
----------- 8- یقولٍ                        ----------- 2- بَْیَت                
----------- 9- بُِکلِّ                         ----------- 3- ِعلَم                
----------- 10- َیْجِلْس                         ----------- ُة              حَّ 4- الصِّ
----------- َث   11- ُیَحدِّ                    ----------- 5- َیکُتْب             
----------- 12- بالَمسجِد                      ----------- 6- الُقرآُن            

1 هاِت األسئلة مستعماًل الکلمات التي بین القوسین کما في المثال التالي :
ط : ما الرقُم المطلوب ؟ م: )الرقم (   

ط: ما السیارة المطلوبة ؟ م: )السیارة (   

ط: َمن الممرضة المطلوبة ؟ م: )الممرضة(   

ط:-------------------------------؟ 1( م: )الساعة (   

ط:-------------------------------؟ 2( م: )القمیص (  

ط:-------------------------------؟ 3( م: )العامل (   

مالحظه نحویة

تدریبات
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